
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 14 и член 45 од Статутот на 

Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осмата редовна седница, одржана на ден 

28.02.2022 година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и 

фекални канализации во Општина Валандово во 2022 година 
 

 Со Програмата се опфатени активностите на општината во 2022 година на планот на 

изградбата, одржувањето и реконструкцијата на системи за водоснабдување на населените места и 

изградбата на фекални канализации во истите. 

ВАЛАНДОВО 

Канализација 

Ќе се отпочне со изградба на пречистителна станица, со средства од донација. 

РАБРОВО 

Канализација 

Ќе се продолжи со работите за изградба на канализациониот систем и тоа главен колектор, 

со должина од 1659м и секундарна мрежа со должина од 4.570 м. 

Изведувач на работите е Конструктор ДОО Скопје. 

Вкупната вредност на работите изнесува 33.906.228,00 денари, а средствата се обезбедени 

од Влада на РСМ. 

КАЛКОВО 

Водовод 

 Со средства обезбедени преку Европската Инвестициона Банка во износ од 61.186,00 ЕВРА 

(3.786.043,00 МКД), се планира изградба на каптажен зафат на изворската вода и нов резервоар со 

зафатнина на мокра комора од 150 кубни метри. 

Со средства од Министерство за транспорт и врски во износ од 5.000.000,00 денари се 

планира изградба на доводен цевковод од резервоарот до секундарната мрежа во селото, со должина 

од 1072 м. 

ГОРНА МАЛА 

Канализација 

Ќе се изработи техничка документација за фекална канализација. 

Свои инвестициони активности на планот на одржувањето и надградбата на 

водоснабдителните и канализационите системи во општината со кои управува ЈП Комунален сервис 



Валандово, ќе има и јавното претпријатие преку реализација на  Програмата за работа и развој на 

претпријатието за 2022 година. 

Програмата влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина 

Валандово“  

                                                                                                           Совет на Општина Валандово     
                                                              Претседател       
                                                                     Владимир Марков    
 


